
  
  
  
  

    1 ي صفحه                          انسانيدانشگاهي  اختصاصي پیش                   پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  
  »۳« ي گزینه - 1

ي نيروهـاي ذاتـي    وسـيله  رفتار كودك بـه : گويد د؛ زيرا ميباش كاوي به شدت جبرگرا مي روان ي فرويد در رويكرد نظريه
ي آزاد و  نقـش اراده  ،عالوه بر اين .گيرد يي تجارب دوران كودكي شكل م وسيله سالي نيز به اند و رفتار بزرگ تعيين شده

يانه است؛ زيرا رفتـار را ناشـي از    رويكرد رفتاري نيز جبرگرا. و ناممكن شمرده استناچيز  بيش از حدعوامل محيطي را 
 .داند گيري صرفاً عوامل محيطي مي شكل

  »۱« ي گزینه - 2
ايـن   اسـتفاده از  زيـرا معتقدنـد كـه    كننـد؛  است، مخالفت مـي  عيني و تجربي كه علمي مرسوم هاي گرايان با روش انسان
 .ستا ها تر بر رفتار مشترك انسان ها بيش ده و تأكيد آنيهاي فردي را به حداقل رسان ها ويژگي روش

  »۴« ي گزینه - 3
او رفتـار كودكـان را   . انجام داده است  اي در مورد رفتار انسان ي طبيعي مطالعه آندرسون درخصوص استفاده از روش مشاهده

سال بيش از  3ن زير گيري كرد و مشاهده كرد كه كودكا در پارك لندن درخصوص ميزان فاصله گرفتن كودك از مادر اندازه
 .متر از مادر دور نمي شوند 7الي  6

  »۳« ي گزینه - 4
آزمـايش و   - 4آوري اطالعـات   جمـع  - 3ي فرضـيه   ئهاار - 2انجام مشاهدات اوليه  - 1: اند از مراحل قياس به ترتيب عبارت

 )تئوري(تأييد يا عدم تأييد نظريه  - 6ي فرضيه  كننده تأييد داده هاي ي ارائه - 5بررسي اطالعات 
  »۳« ي گزینه - 5

 .كند ي را براي نوجوانان فراهم ميها و انتخاب شخصي و ارزش گيري سازي و اخالقي، فرصت تصميم رشد تفكر فرضيه
  »۴« ي گزینه - 6

مداوم و كنند و افزايش  تري پيدا  مي رشد بيش) سر و صورت(نسبت به قسمت باالي آن ) تنه و پاها(قسمت پايين بدن 
 5در . تـري دارد  هاي ديگـر بـدن سـرعت بـيش     شرشد مغز نسبت به بخ .آيد ك پديد ميقد و وزن كوداي در  پيوسته

 ،مانند بستن بند كفش و اسـتفاده از مـداد   تر شود اما در حركات ظريف سالي مي زمان بزرگ% 90مغز حدود  سالگي وزن
 .نداز پختگي كامل برخوردار نيست

 »۴« ي گزینه - 7
 ،اثـت، عامـل جغرافيـايي ـ فرهنگـي     رو ،جـنس : انـد از  عبـارت شوند،  متغير بودن شروع سن بلوغ ميعواملي كه موجب 

  و اجتماعيتغذيه و سالمت و روابط عاطفي وضعيت  ساختمان بدن،
  :توضيح نكات درسي
  .الگي در تغيير باشد كه به عوامل مختلفي بستگي داردس 14تا  8تواند بين سنين  شروع سن بلوغ مي

  »۳« ي گزینه - 8
 راديدگاه ن چه ايحتي اگرو آن را بيازمايد اي را در نظر بگيرد  هر فرضيه كهدهد  سازي به نوجوان امكان مي تفكر فرضيه

هاي خـارج از زنـدگي    كودكان دشوار است كه فرضيه براياما  ،و يا آن فكر را منطبق بر واقعيت نبيندباور نداشته باشد 
  .دنواقعي را درنظر بگير

مربوط است، درحـالي كـه بـراي نوجوانـان امكانـات      شان  دبستاني به نحوي به زندگي روزمره و واقعي انتصورات كودك
 .شود و تصور آن به صورت فرضي امكان پذير است محدود نميجا و اكنون  فكري به اين

 شناسيروان
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 »۲« ي گزینه - 9
 ي آن، كودكـان  هاي شناختي در اين دوره، افزايش سرعت و ظرفيت پردازش اطالعات است كه در نتيجه يكي از ويژگي

  .ندبراي فكر كردن برخوردارتري  كنند و هم از ظرفيت بيش تر فكر مي يعهم سر
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .گيرد تفكر منطقي در اين دوره شكل مي» 1«ي  گزينه
  .ي كودكي اول است هاي شناختي دوره از ويژگي: »3« ي گزينه
سـالگي شـروع    4-5ان دوم هستند، ولـي سـنين   سالگي بهترين يادگيرندگان براي زب 10كودكان تا قبل از : »4«ي  گزينه

 .خوبي براي آموزش زبان دوم است
  »۱« ي گزینه -10

غيركالمـي، لـوب   ي  حافظهي كالمي و  ي كاري، لوب گيجگاهي در حافظه مدت و حافظه ي كوتاه اي در حافظه لوب آهيانه
 .ي نقش دارندي بيناي سري در حافظه مي و لوب پسغيركالي  حافظهي كالمي و  ي زماني و حافظه پيشاني در حافظه

 »۲« ي گزینه -11
 .اي است ي لوب آهيانه هاي عمده از نقش

  »۱« ي گزینه -12
شـود   شود و از فرد خواسـته مـي   در يادآوري به كمك سرنخ به فرد يادگيرنده بخشي از اطالعات يادگيري شده داده مي

  صورت جاي خالي سؤاالت به: مثل ؛اطالعات را تكميل نمايد
جـوي اطالعـات    و شود كه خود به جست شود و از او خواسته مي اي داده نمي به فرد هيچ سرنخ و نشانه در يادآوري آزاد

 سؤاالت تشريحي: مثل ؛بگردد و مطالب يادگيري شده را يادآوري نمايد
  »۲« ي گزینه -13

هـاي قـديمي    حافظـه  البته هنـوز  شوند و هاي جديد تشكيل نمي يپوكامپوس در انسان يا حيوان برداشته شود، حافظهاگر ه
 .مانند باقي مي

 »۴« ي گزینه -14
 »۴« ي گزینه -15

توان گفت در هنگام ثبت  ، مي»مؤثرتر است) ضمني(از يادگيري غيرارادي ارادي ) رمزگرداني(يادگيري «با توجه به اصل 
عملكـرد   تـر باشـد،   ي بازيابي اطالعات بـيش  اطالعات و يادگيري هرچه اطالع فرد يادگيرنده از جريان يادگيري و نحوه

  .حافظه بهتر خواهد بود
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .باشد مي» يادگيري عمقي و معنايي از يادگيري سطحي و فيزيكي اطالعات مؤثرتر است«اصل مربوط به : »1«ي  گزينه
شـد و  آورد كه يادگرفتـه با  نيز شهرت دارد فرد آن چيزي را به ياد مي» زمينه«طبق اين اصل كه به اصل : »2«ي  گزينه
  .ها دارد كه حتي چگونگي يادآوري مطالب بستگي به چگونگي يادگيري آن ي ديگر آن نكته
تـري بـه يادگيرنـده داده شـود، در      هاي بـيش  هرقدر كه سرنخدر هنگام بازيابي اطالعات،  ،اين اصلطبق : »3«ي  گزينه

 .خواهد بود ترو مؤثري ا عملكرد حافظه
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 »۳« ي گزینه -16

 .است» الف« رفتاري الگوي  هاي اين گزينه مربوط به ويژگي

 » 1« ي گزینه -17
اي است كه توان كنار آمدن او  رآور و شرايط و وقايع تهديدكنندهشناسي، پاسخ شخص به عوامل فشا فشار رواني در روان

  .سازد را محدود مي
 »4« ي گزینه -18

  :اند از هاي فرد سالم عبارت ويژگي ،كتاب درسي 4-3طبق جدول 
در مقابل  ئوليتسكنترل شخصي، آگاهي داشتن از نقاط ضعف و قوت خود، پذيرش م و خودهاي  تسلط داشتن بر هيجان

محيط انساني و مادي خويش، ادراك درست و بجا از توانايي خود و ديگـران، داراي احساسـات گسـترش يافتـه و درك     
  ، دوستي با خود و ديگرانداري در زندگي، تالش كردن براي زندگي سالم و نااميد نشدن احساسات واقعي ديگران، هدف

 » 2« ي گزینه -19
ي بيماران سـرپايي   ي كارشناسي و يا كارشناسي ارشد باشند، در حوزه پزشكي كه ممكن است داراي درجه مددكاران روان

  .دهند ي خدمات اجتماعي، همكاري الزم را انجام مي در جهت ارائه ها ي آن خانوادهو كمك به بيماران و 
  :هاي ديگر تشريح گزينه

هـاي روانـي و مسـائل و مشـكالت      ي تشخيص و درمان اخـتالل  متخصصاني هستند كه در زمينه: »4«و  »1«ي  ها گزينه
  .نمايند درماني كمك مي به افراد نيازمند به روان ،رفتاري روزمره

 » 2« ي گزینه -20
  .واكنش معمول در برابر ناكامي، پرخاشگري است


